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• ব্যব্স্হাপনার সংজ্ঞা দাও 

Management Maneggiare

"To train up the horse”- "Manager I 

Manage" (To direct the household)

(An act of guiding or leading)

ও

 ব্যব্স্থাপনা ব্লতে মানব্ সম্পদ েথ্য-প্রযুক্তি ভান্ডার ও প্রাকৃক্তেক সম্পতদর ক্তনয়ন্ত্রণতকও বব্াঝাতনা হতয় 

থ্াতক। লক্ষ্যসমূহ অর্জ তনর উতেতযয পক্তরকল্পনা সংগঠণ কমজচারী ক্তনতয়াগ ক্তনতদজ যনা এব্ং ক্তনয়ন্ত্রতণর কাযজাব্লীর প্রতয়াগ 

সম্ভাব্য সব্তচতয় দক্ষ্ উপাতয় করাতক ব্যব্স্থাপনা ব্তল। ক্তনক্তদজ ষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জ তনর র্নয একটি ব্যব্সার কাযজাব্লীর সংগঠণ 

এব্ং সমন্বয়সাধনতক ব্যব্স্থাপনা ব্লা হয়। ব্যব্স্থাপনার 6টি M -এর সমন্বয়ে গঠিত। M গুলি হি- : Men, Machine, 

Money, Material, Market, Method. 

 

• ব্যব্স্হাপনার দুটি প্রকৃতি লেখ। 

দক্ষতা

প্রকৃতি

✓ 

✓ িক্ষয

✓ 

✓ 

ক্ষক্ষয়েও

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1


• তিক্ষাপতরকল্পনার সংজ্ঞা দাও 

লিক্ষা লসন্ধান্ত

লিক্ষা লিক্ষা তির্থার্ীর বেনীকতক্ষ্র

লিক্ষা অন্তর্ভথ ক্ত

লিক্ষা ক্ষয

“Planning is more and more regarded as equivalent to rational social 

action, that is as a social process for reaching a rational decision”.  

 “It represents the rational application of human knowledge to the process of reaching decisions a which 

are to serve as the basis of human action”.  

, “By planning we mean the fullest and 

most rational utilization of all work and of all the material resources of the community, in the light of a 

scientific forecast of the trends of economic development and with strict observance of the laws of 

social development”. 

 

• তিক্ষাপতরকল্পনার দুটি উদ্দেিয লেখ। 

লিক্ষা লিক্ষার ক্ষয লিক্ষা 

(Donna H. Kerr) লিক্ষার িয়ক্ষয 

লিক্ষার ক্ষয লিক্ষার লক্ষ্য

ি

লক্ষ্যে লিক্ষা 

লতক্ষ্যলিক্ষা 

লিক্ষা

লিক্ষার ক্ষলিক লিক্ষার

লিক্ষা িক্ষয 

লিক্ষার্থীর

লিক্ষা র্যন্ত লিক্ষা

(Aspects)



অন্তবিথ কালীন

• সংগঠন কাদ্দক ব্দ্দে? 

লযে

আরম্ভ সব্জক্তনন্ম

 ক্ষ্মো

"Organizm" অন্তক্তনক্তহে 

নযস্ত সমান্তরাল

 (Organizing is the grouping of activities necessary to attain 

objectives, the assignment of each grouping to a manager with authority necessary to supervise it, and 

the provision for coordination horizontally and vertically in the enterprise structure) 

 

• তব্দযােদ্দে স্বাস্হযপতরদ্দসব্ার দুটি উদ্দেিয লেখ। 

ক্তব্দযালতয় স্বাস্থযপক্তরতসব্ারতসব্ার প্রধান লক্ষ্য হতলা-  

✓ ক্তযক্ষ্াথ্ীতদর সুস্থো ব্র্ায় রাখা  

✓ বরাগ প্রক্তেতরাধ কমজসূক্তচ সম্পতকজ  ক্তযক্ষ্াথ্ীতদর সতচেনো গতে বোলা।  

✓ যথ্াসমতয় বরাগ ক্তনণজয় করা। বরাগ হতল এর যথ্াযথ্ ক্তচক্তকৎসা ও ক্তচক্তকৎসা-পরব্েী পযজতব্ক্ষ্ণগ্রহন করা।  

✓ স্বাস্থযক্তযক্ষ্া সম্পতকজ  ক্তযক্ষ্াথ্ীতদর সতচেনো গতে বোলা। 

✓ স্বাস্থযসম্মে পক্তরতব্য তেক্তর ও ব্র্ায় রাখা। 

 

 



• সু্কে প্ল্যাদ্দের কদ্দেকটি উপাদাদ্দনর নাম লেখ। 

সু্কি প্ল্যান্ট বয উপাদানগুক্তল ক্তনতয় গঠিে বসগুক্তল হল- ক্তব্দযালয় গৃহ, বখলার মাঠ, আসব্াসপত্র, বেনীকক্ষ্, লাইতেরী, 

ছাত্রাব্াস, সু্কতলর অক্তিসকক্ষ্ ইেযাক্তদ। 

 

• গ্রন্থাগার কাকক বকে?  

গ্রন্থাগাতরর ইংতরক্তর্ প্রক্তেযব্দ ‘Library’। Library যতব্দর উৎপক্তি হতয়তছ মূলে লযাটিন যব্দ ’Liber’ বথ্তক। 

Liber যব্দটি বথ্তক এতসতছ Librarium যব্দটি, যার অথ্জ ’ব্ই রাখার স্থান’এর বথ্তক উদ্ভূে হতয়তছ িরাক্তস 

যব্দ librairie, যা অথ্জ ’ব্ইতয়র সংগ্রহ’ গ্রন্থাগার ব্লতে সাধারনে বযখাতন েথ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয় সংরক্ষ্ণ 

করা হয় এব্ং চাক্তহদা অনুযায়ী দ্রুে পাঠকতক প্রদান করা হয় োতকই বব্াঝায়। োই ব্লা যায় গ্রন্থাগার একটি র্ীব্ন্ত 

উপকরণ যা অেীতের সমস্ত েথ্য সংরক্ষ্ণ কতর রাতখ ব্েজ মান প্রর্তন্মর ব্যব্হার করার র্নয। ইহা এমন একটি প্রক্তেষ্ঠান 

যা অেীে এব্ং ব্েজ মান প্রর্তন্মর মতধয বসেুব্ন্ধন ক্তহতসতব্ কার্ কতর এব্ং োতদর মতধয সংতযাগ স্থাপন কতর যা েথ্য 

সমূতহর ভক্তব্ষ্যৎ প্রর্তন্মর ব্যব্হার উপতযাগী কতর বোতল। ইউক্তনতস্কা-এরমতে মুক্তিে ব্ই সামক্তয়কী অথ্ব্া অনয বয 

বকান ক্তচত্রসমৃদ্ধ ব্া েব্ণ-দযজন সামগ্রীর একটি সংগঠিে সংগ্রহ হল গ্রন্থাগার। বযখাতন পাঠতকর েথ্য গতব্ষ্ণা ক্তযক্ষ্া 

অথ্ব্া ক্তব্তনাদন চাক্তহদা বমটাতনার কাতর্ সহায়ো করা হয়। J. H. Shera এর মতে, “The library is an 

organization, a system designed to preserve and facilitate the use of graphic 

records.” C. C, Aguolu & I. E. Aguolu এর মতে “গ্রন্হাগার হতে মানুতষ্র সাংসৃ্কক্তেক কমজকাতন্ডতর 

নক্তথ্পতত্রর সমক্তষ্ট বযটি নানা িরমযাট ও ভাষ্ায় সংগঠন ও ব্যাখযা করা হয়। গ্রন্থাগার মানুতষ্র জ্ঞান ক্তব্তনাদন ও নান্দক্তনক 

উপতভাতগর নানা চাক্তহদা পূরণ কতর।” বসনগুপ্ত ও চক্রব্েী-এর মতে  “গ্রন্থাগার হতলা এমন একটি সংগঠন বযখাতন 

ব্ই পত্র পক্তত্রকাও সমর্ােীয় উপকরণ ব্যব্হাতরর উতেতযয সংগ্রহ করা হয়।”

• তিক্ষাব্যব্স্হাপনা তক? 

আন্তর্য ালন্তক

Management may be defined the process of activating and integrating the capacities of an enterprise to 

attain optimum results with a minimum expenditure of resources. 

কমযকায়ে



অবিলিত

 

• 

বাস্তবােি 

বাস্তবােয়ির 

বাস্তবােি

হি হি মলস্তস্ক

 

 


